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کالسیک و فراکتال :مطالعه موردی کانسار تیتانیم خانیک-غازان،
شمالغرب ارومیه

حسن فیضی انهر  ، 1سهیال اصالنی  ، 2فرهنگ علییاری  ، 2عباس بحرودی  ، 2عبدالحمید سرتیپی
 8دانشجوی کارشناسی ارشد ،گروه اکتشاف معدن ،دانشکده مهندسی معدن ،پردیس دانشکدههای فنی،
دانشگاه تهران.
 8استادیار ،دانشکده مهندسی معدن و متالوژی ،گروه مهندسی معدن ،دانشگاه صنعتی ارومیه.
 3ریاست سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی مرکز ارومیه.
نام نویسنده مسئول:
سهیال اصالنی

چکیده
محدوده اکتشافی تیتانیم خانیک-غازان در فاصله  28کیلومتری شمالغرب ارومیه ،پهنه شمالی
زون سنندج -سیرجان واقع است .طی این تحقیق ،بخش سنگی غازان در قسمت شمالغرب کانسار،
به منظور تعیین مناطق احتمالی کانیسازی مرتبط با عنصر تیتانیم با استفاده از دادههای
لیتوژئوشیمیایی و به کارگیری روش آماری کالسیک ،جدایش آنومالی از زمینه و تاثیر شاخصهای
تمرکز آماری میانگین و میانه بر مساحت بیهنجاریهای ژئوشیمیایی و نیز روش فراکتال مورد
بررسی قرار گرفته است.
ابتدا محاسبات آماری شامل پیشپردازش ،جایگزینی دادههای سنسورد ،تصحیح مقادیر خارج از
ردیف و نرمالسازی بر روی دادهها انجام گرفت .سپس با استفاده از روش تحلیل فاکتوری ،گروههای
پاراژنزی مشخص شد و در نهایت جداسازی آنومالی از زمینه به روش میانگین-انحراف معیار و
میانه -انحراف معیار انجام گردید .در نتیجه با ترسیم نقشههای ناهنجاری حاصل از هر دو روش
جداسازی و مقایسه آنها مشخص شد که در روش میانه-انحراف معیار ،مساحت مناطق آنومالی
ممکن نسبت به روش میانگین-انحراف معیار ،کاهش  82درصدی را نشان میدهد .همچنین ،هیچ-
گونه مساحتی در رابطه با آنومال احتمالی در روش میانه-انحراف معیار نسبت به روش میانگین-
انحراف معیار ،قابل مشاهده نمیباشد که بیانگر محدودیت مناطق آنومالی ممکن و احتمالی در
روش میانه– انحراف معیار نسبت به روش میانگین -انحراف معیار است .همچنین تحلیل دادههای
لیتوژئوشیمیائی فوق به روش عیار-مساحت نشان میدهد که روش فراکتال عیار -مساحت ،عیارهای
بزرگتر و محدودههای کوچکتری را بارزسازی میکند چرا که ساختار فضایی دادهها را نیز مورد
توجه قرار میدهد.

کلمات کلیدی :اکتشافات ژئوشیمیایی ،تیتانیم ،تحلیل آماری کالسیک ،میانگین-میانه،
روش فراکتال ،خانیک-غازان.
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مجله علمی پژوهشهای کاربردی در علوم زمین (سال دوم)

جداسازی آنومالیهای ژئوشیمیایی با استفاده از روشهای آماری
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مقدمه
یکی از شاخصههای اصلی در اکتشاف ذخایر معدنی ،اکتشافات ژئوشیمی میباشد که به بررسی چگونگی پراکندگی عناصر مرتبط با
کانهزایی می پردازد .در تمام مراحل اکتشاف از اکتشافات مقدماتی تا تفضیلی ،بررسیهای ژئوشیمی باید صورت گیرد[ .]8پارامترهای آماری
میانگین و میانه در خالصه کردن و تفسیر دادههای ژئوشیمی نقش مؤثری دارند .میانگین مهمترین پارامتر یک جامعه آماری است .مقدار
میانگین مرکز ثقل یک توزیع و متأثر از شکل تابع توزیع میباشد ،بهطوریکه مقادیر حدی تابع توزیع روی آن تأثیر میگذارد .میانه ،نقطه
وسط توزیع از نظر تعداد رخداد را نشان میدهد .بطوریکه نیمی از جامعه دارای مقادیر کمتر از میانه و نیمی دیگر دارای مقادیر بیشتر از میانه
است و مقدار میانه مستقل از تابع توزیع می باشد[ .]8هندسه فرکتال شاخهای جدید از علم هندسه است که پدیدههای طبیعی و اجسام
پیچیده و نامنظم را مطالعه میکند ،برخالف هندسه اقلیدسی که اجسام و پدیدههای طبیعی را منظم و دارای بعد صحیح در نظر میگیرد،
هندسه فرکتال برمبنای بعد اعشاری میباشد .این شاخه از هندسه که توانایی بررسی تغییرپذیری متغیرهای پیچیده را دارد به سرعت در
علوم مختلف بخصوص علوم زمین گسترش یافته است[.]8
عملیات اکتشافی مقدماتی و نیمهتفصیلی محدوده اکتشافی خانیک-غازان از سال  8338توسط شرکت آتیه سپید آسیا شروع شده و
در حال حاضر نیز ادامه دارد .تهیه نقشههای زمینشناسی در مقیاسهای  8081111و  ،808111نقشههای توپوگرافی در مقیاسهای ،8081111
 800111و 808111؛ حفر چاهکها و ترانشههای اکتشافی ،نمونهبرداری سیستماتیک از پهنههای کانهدار از جمله مهمترین مطالعات و عملیات
اکتشافی انجام شده میباشد ،که تاکنون در محدوده اکتشافی انجام گرفته است[.]3
طی این پژوهش ،به منظور بررسی هالههای ژئوشیمیایی اولیه مرتبط با کانهزایی ،از نتایج تعداد  21نمونه لیتوژئوشیمیائی برداشت شده
از گستره سطحی رخنمونهای سطحی کانسار استفاده شده است .آنالیزهای شیمیائی به روش  XRFدر سازمان و اکتشافات معدنی کشور
انجام گرفته است .بر این اساس ،ابتدا محاسبات آماری کالسیک شامل پیشپردازش ،جایگزینی دادههای سنسورد ،تصحیح مقادیر خارج از
ردیف و نرمالسازی بر روی دادههای خام انجام گرفت .سپس با استفاده از روش تحلیل فاکتوری ،گروههای پاراژنزی مشخص گردید .در ادامه،
برای ترسیم نقشههای ناهنجاری ژئوشیمایی عنصر تیتانیم و جدایش آنومالی از زمینه ،روشهای غیرساختاری میانه-انحراف معیار ،میانگین-
انحراف معیار و نیز روش ساختاری فراکتال عیار -مساحت  ،بکار گرفته شد .در نهایت دو روش ساختاری و غیرساختاری و نیز تاثیر پارامترهای
آماری میانگین و میانه بر روش غیرساختاری ،در جداسازی آنومالی از زمینه از لحاظ مقدار مساحت آنومالی مورد مقایسه قرار گرفت.

 -1بحث
 -8-8موقعیت جغرافیایی و زمینشناسی محدوده مورد مطالعه
محدوده اکتشافی تیتانیم خانیک-غازان در ورقه  8/811111سرو(گنگجین) ] [4در محدوده جغرافیایی 44▫ 33′ 08″تا 44▫ 40′ 04″
طول شرقی و  33▫ 03′ 34″تا  33▫ 03′ 81″عرض شمالی و 28کیلومتری شمالغرب شهرستان ارومیه واقع است(شکل  .)8Aاین محدوده
در حال حاضر ،شامل دو بخش سنگی و پالسری است که در این تحقیق بخش سنگی غازان مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است .محدوده
مورد مطالعه،درشمالغرب پهنه سنندج-سیرجان [ ]0و یا بخشی از پهنه خوی-ماکو [ ]6در محل برخورد دو پهنه ساختاری ایران مرکزی و
سنندج-سیرجان جای گرفته است[ .] 3واحدهای سنگی محدوده از قدیم به جدید شامل گابروهای منتسب به کربونیفر پسین ،مرمر و
آمفیبولیتهای منتسب به پس از کربونیفر پسین ،گدازههای بازالتی و مواد پیروالستیک منتسب به پلئیستوسن و آبرفتهای کواترنری
هستند[(]2شکل .)8B
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محدوده مورد
مطالعه

B

شکل  )A -1موقعیت منطقه مورد مطالعه بر روی نقشه ساختاری ایران ( )B .)Alavi, 2004نقشه زمینشناسی  1:11111محدوده اکتشافی
خانیک -غازان(با تغییر از شرکت آتیه سپید آسیا .)1331 ،محدوده مورد مطالعه با شماره  1بر روی نقشه مشخص شده است.

 -1-2نمونهبرداری
جهت برداشت نمونههای لیتوژئوشیمیایی سطحی ،پس از بازدید و نمونهبرداری نامنظم اولیه( ،)Sample 2دو شبکه نمونهبرداری
منظم( )Sample 1به ابعاد  801*811و  801*801طراحی شد و تعداد  21نمونه به روش لبپری از رخنمونهای سنگی منطقه برداشت
گردید .وزن هر قطعه نمونه  01تا  811گرم و وزن هر نمونه  8تا  3کیلوگرم متغیر میباشد .موقعیت قرارگیری نمونهها در شکل 8نشان داده
شدهاست .نمونههای برداشت شده پس از آمادهسازی و تهیه قرص فشاری ،به روش آنالیز  XRFدر آزمایشگاه سازمان زمینشناسی و
اکتشافات معدنی کشور مورد تجزیه قرار گرفته است .دستگاه  X-Rayاستفاده شده ،مدل ( PHILIPS )MAGIX-PROساخت کشور
هلند با دقت اندازهگیری عناصر حدود  1/8درصد میباشد.
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شکل  -2محل و موقعیت نمونهبرداریهای لیتوژئوشیمیائی برداشت شده از رخنمونهای سنگی کانسار خانیک-غازان.

 -1-3پردازش آماری دادههای خام
قبل از استفاده از دادههای ژئوشیمیایی یکسری عملیات تحت عنوان پیشپردازش بر روی دادههای خام انجام میشود .پس از آمادهسازی
و پیشپردازش دادهها ،شناسایی و جایگزینی مقادیر سنسورد بر روی دادهها انجام گرفت .ابتدا برای کلیه دادههای خام به وسیله نرمافزار
 ،Excelهیستوگرام و نمودار تابع تجمعی ترسیم گردید و سپس بررسیهای آماری تکمتغیره با استفاده از نرمافزار  SPSSبه منظور استخراج
پارا مترهای آماری شامل میانگین ،انحراف معیار ،واریانس ،چولگی ،کشیدگی ،مقادیر بیشینه ،کمینه وغیره انجام گرفت (جدول .)8
جدول -1پارامترهای آماری تک متغیره توزیع عناصر مختلف

کشیدگی

چولگی

واریانس

انحراف معیار

میانگین

بیشینه

کمینه

دامنه

4/038

8/233

3/133

8/661

3/481

84/30

1/83

84/13

Ti

6/338

-8/336

86/121

4/113

82/366

83/33

8/64

88/83

Si

-1/466

1/861

6/834

8/014

3/024

83/23

8/43

88/41

Al

-1/833

1/133

8/842

8/138

4/131

6/33

8/20

4/34

Mg

3/414

8/886

1/112

1/138

1/813

1/06

1/18

1/00

K

-1/332

-1/833

1/032

1/333

8/628

8/32

1/16

8/33

Na

8/834

-1/206

4/063

8/836

6/023

81/68

1/88

81/43

Ca

8/810

1/316

1/110

1/162

1/863

1/40

1/10

1/33

Mn

2/331

8/433

48/033

6/442

88/868

41/82

8/36

33/28

Fe

 -1-4تصحیح مقادیرخارج از ردیف و نرمالسازی آنها
با توجه به لزوم تعیین مقادیر خارج از ردیف موجود در تابع توزیع عناصر و سپس تصحیح یا حذف آنها ،دادهها مورد بررسی دقیق قرار
گرفت .باتوجه به جایز نبودن حذف این مقادیر ،خصوصاً در مورد مقادیر با عیار باال به دلیل از بین رفتن مناطق آنومال ،مقادیر خارج از ردیف
با مقدار مناسب مستخرج از روش دورفل با توجه به تعداد نمونهها درسطح اعتماد  %33جایگزین شد .به منظور انجام آنالیز چند متغیره
فاکتوری بر روی دادهها الزم است ،از روشهای آماری استفاده شود .اکثر روشهای آماری(به جز روشهای غیرپارامتری) فرض نرمال بودن
توزیع دادهها را به همراه دارند[ . ]8پس از جایگزینی مقادیر خارج از ردیف ،جامعه آماری تا حدود زیادی به توزیع نرمال نزدیک میشود اما تا
نرمال شدن به شکل حقیقی فاصله زیادی دارد ،دراین شرایط میتوان با استفاده از توابع تبدیل مختلف ،دادهها را طوری تبدیل کرد که مقادیر
تبدیل یافته آنها دارای توزیع نرمال باشند[ .] 8در این تحقیق اغلب عناصر دارای توزیع نرمال و الگ نرمال هستند .نتایج قبل و بعد از
نرمالسازی برای عنصر تیتانیم در شکل  3نشان داده شدهاست.
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شکل -3نتیجه نرمالسازی دادههای عنصرتیتانیم)A.تابع توزیع را قبل از نرمالسازی و  )Bپس از نرمالسازی نشان میدهد.

 -1-5پردازش دادهها با استفاده از تحلیل فاکتوری
هدف از تجزیه و تحلیل فاکتوری ،تشخیص اصلیترین متغیرهای کنترل کننده(علتی) از متغیرهایی با نقش کمتر(فرعی) است .تحلیل
فاکتوری بین مجموعهای از متغیرها که ظاهراً بیارتباط هستند ،رابطهای خاصی را تحت یک مدل فرضی برقرار میکند و یکی از اهداف اصلی
آن کاهش ابعاد دادهها است .بنابراین پس از تجزیه و تحلیل فاکتوری تعداد متغیرهای بدست آمده (تعداد فاکتورها) کمتر از تعداد متغیرهای
اصلی میباشد .برای بدست آوردن مجموعه عناصری که در یک گروه قر ار دارند ،باید در هر ستون عناصری که امتیاز فاکتوری آنها
باالست(معموالً بیش از  )1/6انتخاب نموده و در یک گروه طبقهبندی نمود] .[8دراین تحقیق آنالیز فاکتوری بررسی شده و نتایج آن در جدول
 8نشان داده شده است .باتوجه به این جدول ،فاکتور اول چهار عنصر( )Si, Al, K, Naرا در یک گروه پاراژنزی و سه عنصر()Ti, Mn, Fe
را در یک گروه پاراژنزی قرار میدهد .فاکتور دوم نیز دو عنصر ( )Mg, Caرا در یک گروه پاراژنزی قرار میدهد.
جدول  -2ضرایب هر عنصر در مولفههای دوران یافته تحلیل فاکتوری

متغیر

فاکتور8

فاکتور8

فاکتور3

Ti

-1/248

-1/413

-1/810

Si

1/268

1/333

1/886

Al

1/383

-1/828

-1/184

Mg

-1/083

1/343

1/101

K

1/336

-1/864

-1/314

Na

1/388

-1/886

-1/113

Ca

1/486

1/622

-1/433

Mn

-1/306

1/881

1/836

Fe

-1/243

-1/826

-1/330

-1-6جداسازی آنومالی از زمینه
روشهای آماری مختلفی برای جداسازی و تشخیص مناطق آنومال از زمینه توسعه یافته است .این روشها از انواع ساده(براساس
پارامترهای آماری توزیع) تا پیچیده(براساس ساختار دادهها) تغییر میکنند .گروه دوم شامل روشهایی است که موقعیت نقاط نمونهبرداری و
ارتباط فضایی آنها را در تخمین مناطق آنومال در نظر میگیرد .بنابراین روشهای جداسازی آنومالی از زمینه را میتوان به دو گروه تقسیم
کرد که شامل روشهای غیرساختاری و روشهای ساختاری است[ .] 8در این تحقیق برای جداسازی جامعه آنومالی از زمینه از روش
غیرساختاری میانگین-انحراف معیار ،میانه -انحراف معیار مطابق جدول  3و روش ساختاری فراکتال عیار -مساحت استفاده شده است.
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جدول -3دادههای نرمال محاسبه شده جهت جداسازی آنومالی از زمینه به روش میانگین-انحراف معیار و میانه -انحراف معیار

نوع عنصر

میانگین
)̅𝑋)

انحراف معیار
))S

حد آستانه
()𝑋̅+S

آنومالی ممکن
()𝑋̅+2S

آنومالی
̅
احتمالی()𝑋+3S

تیتانیم

8/38

1/04

8/26

8/41

8/34

نوع عنصر

میانه
()Md

حد آستانه
()Md+S

آنومالی ممکن
()Md+2S

آنومالی احتمالی
()Md+3S

تیتانیم

8/30

8/23

8/43

8/33

انحراف معیار
(Error! )S
Bookmark
not defined.
1/04

 -1-7روش تحلیل فراکتال عیار-مساحت
مطالعات انجام شده توسط چنگ و همکاران( ) 8334همبستگی فرکتال بین عیار و تمرکز عناصر و خصوصیات هندسی پراکندگی
ژئوشیمیایی آنها را نشان دادند .روشهای فرکتال متعددی برای اکتشاف ژئوشیمیایی وتشخیص آنومالیها به کار گرفته میشود که شامل
روشهای عیار -مساحت ،روش طیف توان -مساحت ،روش عیار -فاصله و روش عیار -تعداد ،میباشد[ .]3در این تحقیق به منظور تخمین
حد آستانهای ناهنجاریهای ژئوشیمیایی با استفاده از مدل عیار -مساحت روش فرکتال ،ابتدا دادههای درونیابی شده به وسیله تکنیک تخمین
کریجینگ ،بر طبق عیارها و مساحتهای متناظر کالسهبندی شده و نمودار تمام لگاریتمی عیار -مساحت برای عنصر  Tiترسیم شده است.
نمودار حاصله یک نمودار نمایی میباشد که با برازش خطوطی مستقیم برآن ،که ضریب همبستگی حداقل  %31داشته باشند جوامع آماری
مختلف مشخص میشود .در شکل 4نمودار مربوط به عنصر تیتانیم آورده شده است که سه جامعه مجزا را نشان میدهد .بر این اساس حد
آستانهای  8/81عنصر تیتانیم و حد آنومالی  8/33میباشد.

شکل -4نمودار لگاریتمی عیار -مساحت برای عنصر تیتانیم

ترسیم نقشه ناهنجاری ژئوشیمیایی
به منظور ترسیم نقشهناهنجاری عنصر تیتانیم ،ابتدا دادهها به روش تخمین کریجینگ درونیابی شده و سپس نقشه براساس مقادیر
حد آستانه ای و آنومالی با استفاده از روش غیرساختاری میانگین-انحراف معیار و میانه-انحراف معیار و روش ساختاری فراکتال عیار -مساحت
محاسبه گردیده و به کمک نرمافزارهای  surferو  ArcGISترسیم شدند .این نقشه ها در شکل  0نشان داده شده است.
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A

B

C

شکل  -5نقشه آنومالی عنصر تیتانیم(برحسب درصد) به روش غیرساختاری ()Aمیانگین-انحراف معیار و ( )Bمیانه-انحراف معیار و روش
ساختاری فراکتال عیار-مساحت()C
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نتیجهگیری

 نمونهبرداری لیتوژئوشیمیائی از رخنمونهای سنگی محدوده مورد مطالعه به صورت برجا انجام شد ،بر این اساس ،به دلیل عدم تنوع
واحدهای سنگی ،نیازی به حذف مؤلفه سینژنتیک و محاسبه شاخص غنیشدگی نمیباشد.
 پردازش دادهها با استفاده از تحلیل فاکتوری نشان میدهد که سه عنصر تیتانیم ،آهن و منگنز در یک گروه پاراژنزی قرار میگیرند.

 با رسم نقشهناهنجاری ژئوشیمیایی و تعیین مساحت کل محدوده مورد مطالعه که برابر  8/3کیلومتر مربع میباشد ،مساحت محدوده-
های زمینه ،حد آستانه ،آنومالی ممکن و احتمالی نیز با در نظر گرفتن هر یک از روشهای میانگین-انحراف معیار و میانه-انحراف معیار
مشخص گردید .با مقایسه مساحتهای مورد نظر ،کاهش  %3مساحت زمینه در روش میانگین-انحراف معیار نسبت به روش میانه-انحراف
معیار ،کاهش  %81مساحت حد آستانهای روش میانه-انحراف معیار نسبت به روش میانگین-انحراف معیار مشاهده میشود .از طرفی با توجه
به نقشه ناهنجاریهای ژئوشیمیایی در شکل هیچگونه مساحتی برای آنومالی احتمالی در روش میانه-انحراف معیار مشاهده نمیشود و نیز
کاهش  82درصدی مساحت آنومالی ممکن در روش میانه -انحراف معیار نسبت به روش میانگین-انحراف معیار وجود دارد.
 با توجه به جامعه آماری موجود در این تحقیق(نتایج آنالیز دادههای ژئوشیمیایی) ،در جداسازی آنومالی به روش غیر ساختاری میانه
عملکرد بهتری نسبت به میانگین داشته و میانه به عنوان معیاری از زمینه ژئوشیمیایی در نظرگرفته میشود .علت استفاده از مقدار میانه به
جای میانگین به عنوان زمینه ژئوشیمیایی ،کاهش و فقدان مساحت مناطق آنومالی ممکن و احتمالی در روش میانه نسبت به میانگین است
که این خود میتواند ناشی از مستقل بودن مقدار میانه از تابع توزیع دادههای ژئوشیمیایی باشد.
 همانطور که مالحظه شد روش فراکتال عیار -مساحت ،عیارهای بزرگتر و محدودههای کوچکتری را بارزسازی میکند چرا که ساختار
فضایی دادهها را نیز مورد توجه قرار می دهد .این روش با آشکارسازی آنومالی های ضعیف یا پوشیده نقش احیاکننده ایفا نموده و با ریسک
اکتشافی پایینتر و دقت و صحت باالیی همراه خواهد بود.
تشکر و قدردانی
بدینوسیله نویسندگان از آقای توحید یوسفی (دانشجوی دکترای زمین شناسی اقتصادی دانشگاه ارومیه) به خاطر مساعدت علمی و
عملی در نمونه برداری ژئوشیمیایی و نیز آقای مهندس یوسف مترجمی (مدیر عامل محترم شرکت آتیه سپید آسیا) به دلیلهمکاری جهت
انجام بازدید و نمونهبرداری از منطقه و نیز ارائه اطالعات اکتشافی کانسار خانیک-غازان سپاسگزاری مینمایند.
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